Moduł

Komponenty
modułu

Przedmioty

Moduł 1
Przygotowanie
w zakresie
merytorycznym
do prowadzenia
zajęć w
bibliotece
szkolnej
Moduł 2
Przygotowanie
w zakresie
psychologicznopedagogicznym

Przygotowanie
merytoryczne –
zgodnie z opisem
efektów kształcenia
na kierunku
informacja
naukowa i
bibliotekoznawstwo
Ogólne
przygotowanie
psychologicznopedagogiczne .

Program
studiów I
stopnia/ II
stopnia

Przygotowanie
psychologicznopedagogiczne do
nauczania na
danych etapach

Moduł 3
Przygotowanie
w zakresie
dydaktycznym

Podstawy
dydaktyki

Dydaktyka w
bibliotece szkolnej

Godziny
stac./nstac

Punkty
ECTS

Forma
zaliczenia

- Psychologia

30 godz./10
godz.

2 ECTS

Test

- Psychologia
rozwojowa

45 godz./30
godz.

4 ECTS

Egzamin

- Biomedyczne
podstawy
rozwoju i
wychowania

15 godz./10
godz.

2 ECTS

Test

- Pedagogika

60 godz./30
godz.

5 ECTS

Egzamin

- Emisja głosu

30 godz./10
godz.

2 ECTS

Projekt

- Dydaktyka w
bibliotece
szkolnej (w)

30 godz./10
godz.

1 ECTS

Zaliczenie

- Dydaktyka w
bibliotece
szkolnej (ćw)

45 godz./20
godz.

4 ECTS

Projekt

- Metodyka
pracy z
czytelnikiem

45 godz./ 30
godz.

3 ECTS

Egzamin

- Nowe
technologie w
dydaktyce

30 godz./ 15
godz.

3 ECTS

Projekt

150 godz.

6 ECTS

zaliczenie

Praktyka
pedagogiczna
Moduły kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela bibliotekarza
Przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
17 stycznia 2012 r.
Na studiach I stopnia niestacjonarnych studenci mogą uzupełniać brakujące godziny na
dodatkowo płatnym kursie pedagogicznym (Psychologia życia codziennego, Emisja głosu,
Pedagogika zabawy, Metoda projektów, Proces nauczania).
Na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych studenci chcący zdobyć kwalifikacje
pedagogiczne zobowiązani są do zrealizowania przedmiotu fakultatywnego Psychologiczne
problemy okresu dojrzewania (30 godz./10 godz.) – 2 ECTS
Na studiach II stopnia niestacjonarnych można uzupełnić brakujące godziny realizując
przedmioty (jako fakultatywne):
Psychologia zachowań społecznych (10 godz.) – 2 ECTS
Formy pracy z użytkownikiem (10 godz.) - 2 ECTS
Psychologia pracy (10 godz.) – 2 ECTS
oraz na dodatkowo płatnym kursie pedagogicznym (Psychologia życia codziennego, Emisja
głosu, Pedagogika zabawy, Metoda projektów, Proces nauczania).

